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JORDÖ BYALAG
Protokoll fort vid årsmötet med Jordö Byalag
Söndagen den 26 juli 2015 i missionshuset
1. Mötet forklarades öppnat och behörigen utlyst.

2. Dagordningen fastställdes.
3. Till ordforande for årsmötet valdes Peter Olving
4. Till sekreterare for mötet valdes Bo Niklasson.
5. Till justeringsmän & rösträknare valdes Roland Karlsson

och Inger

Andersson.
6. Redogörelsen for det gängna året konstaterades vara utdelad och
även tillgänglig via wwwjordo.se och lästes därfor inte upp.
7. Kassören Lena Gylling gick igenom den ekonomiska
redovisningen och ekonomin konstaterades vara god även med en
liten konstaterad forlust under det gångna ttret.
8. Revisionsberättelsen foredrogs av Lena Gylling.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10.Bes1ut om årsavgifter for 2015-2016 antogs med ett belopp om 100
kr ftir enskild medlem och 150 kr for familj. Dessa belopp är
därmed oforändrade.
1 1. Beslut togs om det forslag som presenterats och gjorts tillgängligt
via epost fore årsmötet gällande forändring av stadgar. Beslutet
togs efter votering med 12 medlemmar for och en emot. (bil 1)
12.YaI av styrelsemedlemmar pä 2 år foljde därefter och i tur att avgä
var Lena Gylling och Bo Niklasson och Inger Andersson. Inger
Andersson ersattes av Agnes Lindeberg pä2 är och Bo och Lena
omvaldes pä2 åtr. Peter Hugmark som sammankallande flor
valberedningen foredrog forslagen. Peter Olving omvaldes som
adjungerad till styrelsen.
13.Till ordforande på 1 år omvaldes Ronny Gustavsson.
l4.Styrelsesuppleanter i tur att avgävar Ulla-Karin Andersson och
Ritva Örsell. Ulla-Karin Andersson omvaldes på 2 är ochRitva
Örsell valdes på 1 år.
15. Som revisor och revisorssuppleant i tur att avgävar Anna Ozolins
och Berit Björkman. Bägge omvaldes på 1 år.
16. Valberedning i tur att avgävar Peter Hugmark och He16n Carlevi.
Bägge omvaldes päI åtr.

17. Behandling av inkommen motion som avser forslag all ge favör
for medlemmar vid vissa aktiviteter gentemot icke medlemmar.
Motionen avser att icke medlemmar far betala en avgift vid vissa
av byalagets aktiviteter medan medlemmar far detta gratis eller till
subventionerat pris. Styrelsen skall utreda men initial reaktion var
att forslaget lät intressant.
1 8. Information/beslutsfrågor från styrelsen berörde folj ande ;
a) På inkommen fräga om inrättande av fond for att stärka
missionshusets ekonomi avslogs detta pga. onödig

administration.

b) Chefen for postens

c)
d)
e)

samdistribution har kontaktat byalaget for
att informera om att istället for namn på brevlådor skall
gatvadress nummer att sättas upp på brevlådoma. Dessa
nummeretiketter skickas till byalaget som distribuerar ut dem
till respektive fastighetsägare som får sätta upp etikettema.
Grönstrukturplan; Konstateras att Ronneby kommun i sin skrift
inte tillräckligt har tydligt omnämnt Jordö. Förhoppningsvis
rättas detta till i kommande skrifter.
Byalaget tackar Lena och Pelle ftir att de röjt undan en hel del
sly på Jordö Naturreservat samt Pelle och Olof Andersson för
att ha ombesörj t nya anslagstavlor.
Bredband via fiber; Ronny undersöker fortsatt med Ronneby
kommun möjligheten att få inkopplat fiber till Jordö.

19.Under övriga frågor fanns inget att tas upp.
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Roland Karlsson
Justeringsman
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Inger {A.ndersson
Justeringsman

